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Fiskeri og fangst 2004 

Stigning i de indhandlede mængder 

Den samlede indhandling af skaldyr og fisk steg med 25,3 pct. i 2004, i forhold til 
samme periode 2003. Indhandlingen af skaldyr oplevede en stigning på 36,1 pct. – 
fra 46.407 tons i 2003 til 63.154 tons i 2004. 
 
I 2003 er der indhandlet 4.122 tons krabber mod 5.467 tons i 2004, hvilket svarer til 
en stigning på 32,7 pct. Prisen på krabber er gennemsnitlig i 2004, 1,03 kr. højere pr. 
kg end i 2003. Indhandlingen af rejer er steget – fra 42.268 tons i 2003 til 57.687 tons 
i 2004, hvilket svarer til en stigning på 36,4 pct. Den gennemsnitlige pris på rejer er  
faldet fra kr. 6,13 pr. kg. i 2003 til kr. 5,75 pr. kg. i 2004.  
 
Indhandlet mængde af krabber, rejer, hellefisk, stenbider og torsk, 2001-2004 
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De indhandlede mængder af fisk af alle arter, var 3.649 tons højere i 2004 end i 2003. 
Mængdemæssigt har indhandlingen af hellefisk stået for den største stigning i 2004 i 
forhold til 2003. Indhandlingen af hellefisk er øget med 1.654 tons til 22.923 tons i  
2004 fra 21.270 tons i 2003, hvilket svarer til en stigning på 7,8 pct. Indhandlingen af 
torsk er også øget – fra 3.961 tons i 2003 til 4.892 tons i 2004. Nu er mængden af 
indhandlede torsk den fjerdevigtigste indhandlede fiskeart. Værdien af den indhand-
lede torsk er dog langt under det halve af værdien af krabbeindhandlingen. 
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Det samlede antal indhandlede sælskind er, for andet år i træk, steget fra 75.309 stk. i 
2003 til 83.121 stk. i 2004, hvilket svarer til 10,4 pct. Det er især skind fra blue-backs 
og grønlandssæl, der er steget. For blue-backs er der tale om en stigning fra 4.113 stk. 
i 2003 til 4.588 stk. i 2004. Indhandlingen af grønlandssæl er steget fra 30.608 stk. til 
36.738 stk., jf. tabel 1. 
 
Indhandling af sælskind, 2001-2004 

 
Stk. 1.000 kr. 

 2001 2002* 2003* 2004* 2001 2002* 2003* 2004* 

I alt   87.587   61.089   75.309   83.121  26.144  21.200  21.783  24.342 

Blue Back1      2.079     1.947     4.113     4.588        569        625     1.082     1.316 
Buksesæl2      1.497             1            -          868        462             0            -          130 

Grønlandssæl   47.729   21.374   30.608   36.738  11.888     6.003     7.803  10.186 

Klapmyds        195             8             9        128          73             2             2          19 
Netside (Ringsæl)   35.923   37.747   40.564   40.746  13.105  14.565  12.891  12.675 
Remmesæl        149            -              -              -            41            -              -              -   

Spættet sæl3            15           12           15           53             7             5             5          15 

Anm. Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen.  1 Blue Back er betegnelsen for en ung 
klapmyds.  2 Buksesæl er betegnelsen for en voksen grønlandssæl (over 4 år), også kaldt sortside.  3 Spættet sæl bliver 
også kaldt spraglet sæl eller fjordsæl. Se også tabel 10 for opdeling mellem byer og bygder. 

 
 
 
Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl. Der er desuden mulighed for at trække tal fra Statistikbanken på 
Grønlands Statistiks hjemmeside www.statgreen.gl.  
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.statgreen.gl. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev” og tilmelder dig. Så får 
du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til specialkonsulent Keun Hwang 
på e-mail: kehw@gh.gl eller til studentermedhjælper Preben Lang på email 
prla@gh.gl. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Preben Lang 
Grønlands Statistik 
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